
  

 

 
 

Programa Erasmus+ 

Missões de Formação  

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

 

A Universidade do Porto abre concurso para financiamento para setenta e cinco 

bolsas de formação promovidas pelo Programa Erasmus+, a realizar até 31 de 

maio de 2021. 

 

DESTINATÁRIOS 

As bolsas serão atribuídas a docentes, técnicos e investigadores, com vínculo contratual 

com a Universidade Porto no ano académico 2020/2021 e durante o período de 

realização da mobilidade.  

 

FINANCIAMENTO 

As bolsas disponíveis são uma contribuição para fazer face às despesas (de viagem e de 

subsistência) incorridas na realização do período de formação no estrangeiro. 

O montante do apoio financeiro a atribuir às mobilidades de formação a realizar no 

âmbito do Programa Erasmus+ será determinado pelas datas efetivas da mobilidade, 

considerando os dias de trabalho até um máximo de 5 dias e os dias de viagem até um 

máximo de 2 dias, acrescido do apoio à viagem (valor fixo por banda de distância). 

 

As formações que forem realizadas totalmente online e sem deslocação para o país de 

destino serão consideradas elegíveis para o programa Erasmus+, mas não terão 

financiamento associado.  

 
Apoio à viagem (com base em custos unitários) 

 

 
 

Apoio Individual 

 



  

 

 
 

 

FORMAÇÕES ELEGÍVEIS 

As missões de formação poderão ocorrer em instituições de ensino superior que 

providenciem programas de formação, e que lhes tenha sido concedida a carta ECHE, ou 

poderão ter lugar em qualquer organização pública ou privada dos países do programa 

(países mencionados na tabela acima) ativa no mercado de trabalho ou nas áreas de 

educação, formação e juventude. 

Existem várias empresas de formação europeias que estão neste momento a organizar 

programas de formação elegíveis no âmbito do programa Erasmus+. Disponibilizamos 

alguns exemplos de empresas europeias onde podem encontrar formações sobre várias 

temáticas que poderão ser de interesse: 

https://www.itc-international.eu/ 

https://www.atlanticlanguage.com/ 

https://dorea.org/ 

https://erasmus-training.eu/ 

https://shipcon.eu.com/  

https://www.erasmustrainingcourses.com/home.html  

 

Normalmente estas empresas cobram um valor pelo programa de formação, que 

habitualmente incluí o programa de formação, a estadia, refeições, programa cultural, etc. 

Deverão ter em atenção que estas despesas deverão ser cobertas com o valor de apoio 

à subsistência, que varia de acordo com o país de destino.  

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 Ler atentamente o presente documento;  

 Recolher toda a informação e documentos necessários para preencher o 

Formulário de Candidatura online. 

 Pode aceder ao Formulário de Candidatura no site 

https://international.up.pt/. O sistema de candidaturas funciona com 

https://www.itc-international.eu/
https://www.atlanticlanguage.com/
https://dorea.org/
https://erasmus-training.eu/
https://shipcon.eu.com/
https://www.erasmustrainingcourses.com/home.html
https://international.up.pt/


  

 
Autenticação Federada no SIGARRA. Para se autenticar, basta utilizar as 

suas credenciais oficiais do SIGARRA. 

 Preencher e submeter o Formulário de Candidatura online até 5 de abril 

de 2021; 

 Efetuar o upload do presente documento, devidamente assinado, na 

referida plataforma; 

 Solicitar o apoio dos Técnicos Adstritos aos programas de mobilidade em 

cada UO para a obtenção de documentação relevante para a submissão 

da candidatura;  

 Cada candidato só é elegível, por convocatória, numa candidatura. No 

caso de várias candidaturas submetidas pelo mesmo 

docente/técnico/investigador, apenas a última candidatura submetida será 

tida em consideração. 

 As candidaturas enviadas por fax, correio eletrónico ou correio postal não 

serão aceites. 

 

AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

 As candidaturas à mobilidade Erasmus+ são individuais, isto é, cada 

docente/técnico/investigador da U.Porto pode candidatar-se a um período 

de formação; 

 No sentido de assegurar a representatividade de todas as UOs, será 

selecionada pelo menos uma candidatura por UO, independentemente da 

percentagem de candidatos no universo total de candidaturas;  

 A atribuição do financiamento decorre em dois momentos: ao nível da 

UO/Departamento/Serviço e ao nível do SRI/Reitoria; 

A atribuição de financiamento Erasmus+ aos candidatos segue o procedimento seguinte: 

1. Cada UO/Departamento/Serviço será instado a confirmar a elegibilidade dos seus 

candidatos e a validar as candidaturas submetidas pelos seus docentes, técnicos e 

investigadores, considerando o interesse estratégico das mesmas. A eventual 

validação de cada candidatura será feita diretamente online em formulário próprio 

e, de modo a harmonizar os procedimentos gerais, seguindo os critérios de 

avaliação definidos de forma transversal para toda a Universidade e respetivos 

fatores de ponderação: 

 

Programa de Trabalho – 60% 

Interesse da proposta – 30% 

Impacto esperado – 10% 



  

 
 

2. Findo este processo, o Serviço de Relações Internacionais verifica, online, a 

relação das candidaturas validadas pela UO/Departamento/Serviço, por ordem de 

prioridade. O SRI/Reitoria procederá à seleção final das candidaturas previamente 

aprovadas pelas UOs/Departamentos/Serviços de acordo com os critérios e 

prioridades definidos no presente documento. Neste processo serão considerados, 

cumulativamente, os seguintes critérios: o financiamento disponível, a 

validação/avaliação/seriação das candidaturas realizada por cada 

UO/Departamento/Serviço e a percentagem de candidatos de cada 

UO/Departamento/Serviço no universo total de candidaturas. 

 

3. A seleção final será feita por um júri composto pela Pró-Reitora para as Relações 

Internacionais e Desporto, pela Coordenadora da Mobilidade e pela Técnica 

Responsável pelas mobilidades de docentes e técnicos Erasmus+. 

 

CONTACTOS 

Qualquer questão relacionada com a candidatura a esta bolsa deverá ser colocada 

diretamente ao Gabinete de Relações Internacionais da Unidade Orgânica, ou através do 

endereço do Serviço de Relações Internacionais da Reitoria: international@reit.up.pt. 

 

 

 

 

 

Declaro, sob compromisso de honra, que li, compreendi e aceito as condições constantes 

no presente documento aquando da formalização da minha candidatura.  

 

 

O(a) candidato(a),  

 

 

 

 

Nome:         Data: …./ …./ ……. 

 

 

Assinatura: 

mailto:international@reit.up.pt

